
Факс

Моїм підписом підтверджую отримання
рахунку за виконану роботу

Пошта (платно)

Е-мейл

Вулиця, будинок, кв.:

(підпис)

Я ознайомлений з тим, що вказані
дані можуть використовуватися в з метою 
виконання договору з
Laboklin GmbH & Co KG

 Власник тварини:
 (друкованими літерами)

_________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________

Прізвище:

Дата 

Телефон::

_________________________________

Детальна інформація про політику
конфіденційності на 
https://shop.labogen.сom/en.

Уведомление владельцу:

Номер клієнта власника тварини

Факс/Е-мейл: _________________________________

Поштовий індекс,
населений пункт: _________________________________

Ім'я:

_____________________________________

Зверніть увагу:

Інформація про сертифікат

 ✓ Виготовлення сертифікату платне. За кожен результат (тварини) дигітальний сертифікат ( у PDF форматі)

номер клієнта/баркод

Формуляр для cплати кредитною карткою

Комісія при сплаті кредитною карткою – EUR 4,95 плюс ПДВ.

Увага! Для успішної сплати ,подбайте про те, щоб на вашій кредитній картці
завжди було достатньо грошей! Ми приймаємо тільки VISA та MasterCard.

Credit card

Total amount:

Credit card No.:

Cardholders name:

Invoice-No.:

For accepting credit card we charge EUR 4,50 plus VAT.

Exp. date:

Cardholders signature:

сума сплати

номер кредитной карты

номер кредитної картки

номер рахунку

підпис власника

назва кредитної картки

термін дії карти

Дата, підпис

Е-мейл

котисобаки 

(Будь ласка, заповнювати латинськими літерами)
Той, хто дає доручення:

Факс/Е-мейл 
_________________________________

(при наданні рахунку власнику,
потрібна повна адреса та
підпис)

 рахунок: 

ветеринарний кабінет
власник тварини

_____________________________________________

  Повідомлення кабінет/клініка

Факс
Пошта (платно)

Вид тварини: коні

 Умови використання (AGB):

 Пропозиції та ціни можуть змінюватися / Згоден на анонімне використання результатів тесту та проб у наукових цілях.

UA - 0220180021 / 2207

 Ціни та послуги можна знайти в актуальному каталозі тестів або в інтернеті на https://shop.labogen.сom/en/formulyary

 Повну інформацію про наші правила та умови ви знайдете в інтернеті на https://shop.labogen.сom/en.

Знижка розплідникам можлива лише за наявності належної копії членської приналежності,
надісланої із пробами. На жаль, цінова знижка не враховується заднім числом.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата відбору проби: _____________________________________

Години роботи: Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 9:00 - 13:00

010220180021

Доручення дослідження
Генетика 

запевняю, що я перевірив ідентичність тварини та проби належать названій тварині

Прізвище: _________________________________

EDV -№: _________________________________

Підпис/Печатка ветлікаря: _____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розсилка новин / Інтернет магазин:
Ознайомтеся з нашими широкими пропозиціями в інтернеті на https://shop.labogen.com/en 
Тут ви можете самостійно замовити генетичне тестування та абонувати "Genetiс News".

 ✓ Необхідне підтвердження ідентичності тварини (вказати № мікрочіпа, № тату, № родоводу)
 ✓ Сертифікати за тестами ДНК-профіль та оцінка спадковості включені у вартість; виняток – послуги лабораторій-партнерів

 ✓ Потрібне офіційне підтвердження відбору проби (ветеринарний лікар)

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

PB 1810  DE-97668 Bad Kissingen
Tel +49 971 7202 505  ·  Fax +49 971 68546
E-Mail: labogen@laboklin.com



Дігітальний  сертифікат (див. інформацію на сторінці 1)

  Номер тесту Nr.

волосся коні

+ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата народження: _________________________

Проба: Крапля крові Буккальный мазок0,5 мл кров з ЕДТА

№ родоводу: _____________________________________________________

Тварина 1 Нащадок (номер попереднього дослідження, якщо відомий:    __  __  __  __ - __ - __  __  __  __  __    )

Стать ЧЖ

Ім'я тварини: _____________________________________________________

Порода: _____________________________________________________ Колір шерсті: _________________________

№ мікрочіпа:

№ татуювання: _________________________

Назва проби : _________________________

(Дані записувати  латинськими друкованими літерами)

Бажаний тест(и) Тварина 1 (див. каталог тестів або https://shop.labogen.com/en/formulyary)

Назва тесту (Тест скорочено)

Зверніть увагу: необхідно вказати номер тесту та породу тварини !

Дігітальний  сертифікат (див. інформацію на сторінці 1)

  Номер тесту Nr.

волосся коні

+ 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата народження: _________________________

Проба: Крапля крові Буккальный мазок0,5 мл кров з ЕДТА

№ родоводу: _____________________________________________________

Тварина 2 Нащадок (номер попереднього дослідження, якщо відомий:    __  __  __  __ - __ - __  __  __  __  __    )

Стать ЧЖ

Ім'я тварини: _____________________________________________________

Порода: _____________________________________________________ Колір шерсті: _________________________

№ мікрочіпа:

№ татуювання: _________________________

Назва проби : _________________________

(Дані записувати  латинськими друкованими літерами)

Бажаний тест(и) Тварина 2 (див. каталог тестів або https://shop.labogen.com/en/formulyary)

Назва тесту (Тест скорочено)

Дігітальний  сертифікат (див. інформацію на сторінці 1)

  Номер тесту Nr.

+ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата народження: _________________________

Проба: Крапля крові 0,5 мл кров з ЕДТА Буккальный мазок

№ родоводу: _____________________________________________________

Стать ЧЖ

Ім'я тварини: _____________________________________________________

Порода: _____________________________________________________ Колір шерсті: _________________________

№ мікрочіпа:

№ татуювання: _________________________

Назва проби : _________________________

(Дані записувати  латинськими друкованими літерами)

Бажаний тест(и) Тварина 3 (див. каталог тестів або https://shop.labogen.com/en/formulyary)

Назва тесту (Тест скорочено)

Тварина 3 Нащадок (номер попереднього дослідження, якщо відомий:    __  __  __  __ - __ - __  __  __  __  __    )

волосся коні

8791

8791

8791


